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Sissejuhatus

• NEMA projekti raames 3 kaardistamisülesannet:

– EUNIS tase 3 ja loodusdirektiivi elupaigatüüpide leviku 
modelleerimine majandusvööndis

– loodusdirektiivi elupaigatüüpide leviku kaardistamine 
välitöödel valitud aladel majandusvööndis

– loodusdirektiivi elupaigatüüpide leviku kaardistamine 
seni kaardistamata Natura 2000 aladel



Kuidas merepõhja elupaikasid kaardistada?

Lähiuuring
Merepõhjale lähenetakse füüsiliselt, 
et saada otsene visuaalne kirjeldus 

või biomassiproov

Kaugseire
Distantsilt salvestatakse akustiline 
või optiline signaal, mis kirjeldab 

merepõhja omadusi



Lähiuuring: substraat, elustik

Kaugseire: optiline, akustiline 
peegeldus



Sõltuv muutuja
bioloogiline muutuja 

punktandmetena

Sõltumatud muutujad
keskkonnamuutujad

pindandmetena (raster)

Matemaatiline
mudel 

Ennustus
biol. muutuja levik üle 

kogu modelleeritava ala

Mudelist saadav
lisainfo

�

�

sõltumatute 
muutujate olulisus
muutujatevahelise 
seose   tugevus ja 
kuju



Kaugseire

Andmete kogumine

Lähiuuring

Modelleerimine

• Aukude täitmine 
bioloogiliste 
punktandmete vahel

• Bioloogiliste muutujate 
ennustamine kaugseire 
ja muude 
keskkonnaanmete alusel

• Meetodid:

– interpoleerimine

– statistilised mudelid

– masinõpe

Elustiku leviku 
kaardid

• liigid

• elupaigad

• mitmekesisus

Muud keskkonnaandmed

• batümeetria

• hüdrodünaamika: lainetus, 
hoovused

• soolsus, hapnik, temperatuur jne



Majandusvööndi elupaikade modelleerimine





• EUNIS





• HELCOM HUB – EUNIS Läänemere analoog



Substraaditüüp Pehme/ 
kõva 

Substraaditüüp 
originaalmaterjalis* 

Esinemine 
Eestis 

Esinemine Eesti 
majandusvööndis 

kalju ja kivid kõva rock and boulders + + 

kõva savi kõva hard clay +  

mergel kõva marl rock   

maerl (koralliinsed 
punavetikad) 

kõva maёrl beds   

karbikojad kõva shell gravel   

raudmangaan-
konkretsioonid 

kõva ferromanganese 
concretion bottoms 

  

turvas kõva peat bottoms   

mudane sete pehme muddy sediment + + 

sõre sete pehme coarse sediment + + 

liiv pehme sand + + 

segasete  mixed sediment + + 

inimtekkelised kõvad 
substraadid 

kõva hard anthropogenically 
created substrates 

  

inimtekkelised 
pehmed substraadid 

pehme soft anthropogenically 
created substrates 

  

 

• HELCOM HUB substraaditüübid







• Potentsiaalsed loodusdirektiivi elupaigad majandusvööndis
– karid
– liivamadalad



Sõltuv muutuja
bioloogiline muutuja 

punktandmetena

Sõltumatud muutujad
keskkonnamuutujad

pindandmetena (raster)

Matemaatiline
mudel 

Ennustus
biol. muutuja levik üle 

kogu modelleeritava ala

Mudelist saadav
lisainfo

�

�

sõltumatute 
muutujate olulisus
muutujatevahelise 
seose   tugevus ja 
kuju

• Modelleerimismeetodid
– suunatud modelleerimine (GAM, RF, SVM)
– automaatne klassifitseerimine (OBIA + k-keskmised)



Nimetus Info Allikad 
sügavus Mere sügavus 1 
sügavus2 Keskmine mere sügavus 2 km raadiuses 1 
nõlv Merepõhja nõlva kalle 1 
nõlv2 Merepõhja nõlva kalle 2 km raadiuses 1 
kaug_rand Kaugus rannajoonest 2 
kaug_50 Kaugus 50 m sügavusjoonest 2 

soolsus 

Merevee põhjakihi keskmine soolsus; loodud interpoleerimise abil kasutades 
Üle-Läänemerelise mudeli andmeid, mida parandati teatud piirkondades TÜ 
EMI mõõtmistulemuste abil 2,4 

avatus 
Avatus lainetusele; arvutatud tuuleandmete ja laine tekkimise teekonna 
pikkuste (fetch) põhjal 5 

klorofüll 
Merevee pinnakihi klorofüllisisaldus; arvutatud satelliitmõõtmistest perioodil 
2009-2010 2 

läbipaistvus 
Vee läbipaistvus; hinnatud kui valguse vähenemise koefitsient, mis arvutatud 
satelliitmõõtmistest perioodil 2010-2012 2 

jää_katvus 
Keskmine jääkatte katvus; katvus näitab jääkatte keskmist osakaalu 
mõõdistusruudus jää olemasolu korral; andmeperiood 2009-2011 6 

jää_paksus Keskmine jääkatte paksus; andmeperiood 2009-2011 6 
jää_päev Summaarne jääpäevade arv; andmeperiood 2009-2011 6 

temp_külm 
Modelleeritud vee põhjakihi keskmine temperatuur külmal poolaastal; mudeli 
periood 1996-2005 3 

temp_soe 
Modelleeritud vee põhjakihi keskmine temperatuur soojal poolaastal; mudeli 
periood 1996-2005 3 

temp_sat 
Merevee pinnakihi keskmine temperatuur suvel (juuni-august); arvutatud 
satelliitmõõtmistest perioodil 2009-2010 2 

hoovus Modelleeritud vee põhjakihi keskmine hoovuse kiirus perioodil 1996-2005 3 

orbitaalkiirus 
Modelleeritud tuulelainetusest tingitud orbitaalse vee liikumise keskmine 
kiirus mere põhjas perioodil 1989-2005 7 

O2_kesk Modelleeritud vee põhjakihi keskmine hapnikusisaldus perioodil 2002-2008 4 
   
Allikad:   
1 – Eesti Veeteede Ameti mere sügavuse andmed 
2 – TÜ EMI andmekogud: topograafilised andmed (merepõhja sügavusraster, samasügavusjooned, 
rannajoon), füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste mõõtmiste andmed 
3 – TTÜ Meresüsteemide instituudi mudelarvutus 
4 – Üle-Läänemereline füüsikalis-keemiliste parameetrite mudelarvutus (Bendtsen 2009) 
5 – avatus tuulest tingitud lainetusele; mudelarvutuse tulemus (Nikolopoulos & Isæus 2008) 
6 – Soome Meteoroloogiainstituut 
7 – Victor Alari (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Institute of Coastal Research; TTÜ Meresüsteemide 
Instituut 
 













Majandusvööndi elupaikade kaardistamine







Sonaritööd
• Reson SeaBat 7101-Flow
• 511 kiirt, võrdsed vahed
• mõõtenurk kuni 150°
• helilaine sagedus 240 kHz
• töösügavus 0,5–300 m





















Kaardistamine Natura 2000 aladel
















